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Onderwerp: Vaststelling Jaarverslag 2012, concept-jaarrekening 2012, concept-begroting 2014 van het
Recreatieschap Achterhoek & Liemers (RAL).

Voorgestelde beslissing:
1. Kennis nemen van het Jaarverslag 2012;
2. Onder de voorwaarde dat de akkoordverklaring door de externe accountant voor de raadsbehandeling

op 30 mei beschikbaar is, instemmen met de concept-Jaarrekening 2012 en zo niet, de concept-
Jaarrekening 2012 voor kennisgeving aannemen;

3. Instemmen met de begroting 2014 van het RAL, in het geval dat de ontmanteling en integratie van het
RAL geen doorgang vindt in het AB van het RAL op 24 juni.

Aanleiding
Voor de ontwikkeling en het beheer van recreatieve voorzieningen, neemt de gemeente Oude IJsselstreek deel in
het Recreatieschap Achterhoek & Liemers (RAL). Ter uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling worden
de jaarverslagen en de concept-jaarrekening en concept-begroting ter instemming aan de raden van deelnemende
gemeenten aangeboden. Dit ter voorbereiding aan de RAL-AB-vergadering op 24 juni aanstaande.

Wat wordt met beslissing bereikt
Met dit besluit bepaalt de gemeente Oude IJsselstreek haar standpunten met betrekking tot het voorliggende
Jaarverslag 2012, Concept-jaarrekening 2012 en Concept-begroting 2014.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Het Jaarverslag geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen.

Het Jaarverslag 2012 geeft een goed overzicht van de werkzaamheden die door het RAL in het Jaar
2012 zijn uitgevoerd. Het Jaarverslag 2012 geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen en
kan voor kennisgeving worden aangenomen.

2.1  De concept-Jaarrekening 2012 geeft inzicht in het verloop van het financieel boekjaar 2012.
De Concept-Jaarrekening 2012 geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2012
en van de activa en passiva per 31 december 2012. Er is over het boekjaar 2012 sprake van een
negatief resultaat na bestemming ter grootte van € 94.312,-. Voorgesteld wordt om dit tekort te
onttrekken aan de Algemene Reserve. De externe accountant heeft vragen gesteld over de lopende
ontmanteling. Tot op heden is nog geen akkoordverklaring van de externe accountant ontvangen. Dit is
wel van belang voor de deelnemende gemeenten om te kunnen instemmen met de jaarrekening. Bij de
toezending van de stukken is aangegeven dat de accountantsverklaring wordt nagezonden.
Voorgesteld wordt daarom om vooralsnog kennis te nemen van de voorliggende jaarrekening, maar
indien voor de gemeenteraadsvergadering van 30 mei de accountantsverklaring bij ons binnen komt, de
gemeenteraad wordt geadviseerd om alsnog met de jaarrekening 2012 in te stemmen.

3.1 De concept-Begroting 2014 biedt zicht op uitvoering van de lopende activiteiten van het RAL voor het
geval dat de integratie van de RAL-taken niet wordt doorgezet.
Uitgangspunt is, dat het RAL per 1 juli 2013 zal worden ontbonden. Voor het geval tijdens de RAL-AB-
vergadering van 24 juni anders wordt besloten, is een concept-Begroting 2014 opgesteld. De
voorliggende begroting biedt de financiële basis voor de uitvoering van de reguliere werkzaamheden
van het RAL. De concept-begroting 2014 sluit met een tekort van € 38.984,-. Voorgesteld wordt om dit
tekort te dekken uit de Algemene reserve. In de begroting zit nauwelijks nieuw beleid. Per 2012 is onze
inwonerbijdrage aan het RAL reeds met ongeveer 20% verlaagd. Dit is de basis voor de begroting
2014. Er is een indexatie (CPI) doorgevoerd. Uit ambtelijke verkenningen blijkt, dat over het doorvoeren
van de CPI verschillend wordt gedacht. Echter onlangs is door de Achterhoekse gemeenten besloten
tot een “Gezamenlijk Achterhoeks indexpercentage gemeenschappelijke regelingen (13int00272)”. Het
doorvoeren van de CPI in de RAL-concept-Begroting 2014 is hiermee in lijn.

Kosten, baten, dekking
Indien de RAL-concept-begroting 2014 conform wordt vastgesteld, wordt de ontmantelingsdoelstelling op dit
moment niet gehaald en daarmee ook niet de financiële taakstelling ter grootte van € 30.000,- die vanaf
2014 in onze gemeentebegroting is opgenomen. Indien deze situatie zich voordoet, zal hier bij de
aanbieding van de gemeentebegroting 2014 op worden ingespeeld.



Uitvoering
• Uitvoering: Ligt bij het RAL.
• Evaluatie/verantwoording:Jaarlijks via jaarverslagen en jaarrekening en tussentijds via AB-stukken.
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